
Smednäset 

 

Ordnings- och trivselregler  

Dalasektionens campingplatser 
Dalasektionen inom Caravan Club driver tre campingplatser, Silvköparen, Smednäset och Solleröns 
Camping. Campingplatserna drivs av kommittéer. Dalasektionens styrelse utser Campingvärd som i 
sin tur utser resten av kommitténs medlemmar.  
De tre campingplatserna är öppna för alla på sommaren för såväl tillfälliga besök som säsongsgäster. 
Smednäset och Sollerön är även öppna för all vintertid. 

Smednäset 
Säsongsplatserna tilldelas för en säsong i taget, vilket innebär att samma plats inte kan garanteras för 
flera säsonger i rad. Dalasektionens styrelse beslutar om kriterier för tilldelning av platser. Tilldelad 
plats får inte överlåtas eller hyras ut. Vintertid får Smednäset också användas för uppställning av 
husvagnar som inte används. 
 
Sektionsstyrelsen har beslutat om dessa regler. Undantag från reglerna kan endast  
godkännas av styrelsen. 
Så här vill vi ha det på Smednäset för att alla ska trivas: 
• Här bor vi inte permanent. 
• Vi hjälps alla åt att hushålla med energi och att leva upp till säkerhetskraven. 
• Vi gör gasoltest årligen. Det är tillåtet med max 2 gasol tuber per ekipage. 
• Vi använder endast godkända eldon (CEE-kontakter och 2,5 mm² kabel).  

Obs! Felaktig kabel kommer att dras ur. I förtält använder vi endast elektriska apparater 
med spolskydd. De ansluts till skyddsjordade uttag via jordfelsbrytare. Kylskåp är endast 
anslutet när husvagnen/husbilen är bebodd. 

• Vi grillar över öppen eld endast på grillplatserna. 
• Vi hjälps alla åt att värna om miljön, bl.a. genom att  

- vara rädda om växter och djur, 
- hålla husdjur i koppel och omgående ta upp spillning, Rastning sker utanför/utkanten av 
campingområdet. Ej på klippta gräsytorna avsedda för camping och bad. 
- tvätta bil och kläder på anvisade platser, 
- sortera avfall och lämna detta i container och återvinningsstation, 
- tömma latrin och spillvatten på anvisade platser. 

• Vi visar hänsyn och uppträder inte störande eller anstötligt. Tystnad ska normalt iakttas kl. 
23.00 – 07.00. Rutinerade campare är föredömen för nybörjare. 

• Vi håller rent och snyggt på uppställningsplatsen under hela säsongen. Däri ingår att klippa 
den närmaste gräsytan. 

• Privat marknadsföring och försäljning av varor och tjänster förekommer inte. 
• Husvagn eller husbil får inte hyras ut. 
• Den som vill resa standby tält eller bygga altan kontaktar campingvärden i förväg. Partytält 

har vi uppe endast enstaka dagar. 
• Ägarens bil parkeras framför eget förtält eller invid husvagnen om utrymme medges. 

Eventuell andrabil och besökares bil parkeras på gemensam parkeringsplats. 
• Den som inte vill att golvet används av någon annan under vintern tar bort detta vid säsongens 

slut. Inga ”paket” lämnas på plats som inte hyrs, utan lämnas på anvisat ställe. Platsen skall 
lämnas klippt och avstädad. 

Vi tar alla del av sådana lokala eller tillfälliga ordningsregler som finns uppsatta på våra 
anslagstavlor. Sådana regler finns bl.a. för båt- respektive skotertrafik och brandskydd. 
/Smednäskommittén 

http://www.caravanclub.se/
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